
Terapia pedagogiczna -  KUBA  

 

prowadzący : Magda Majzner  

Poniedziałek 25.05.2020 

,,Teatr” 

Cele : 

• poznanie wybranych form teatralnych: teatr żywego aktora, teatr lalek, teatr cieni, 
paluszkowy- pacynki i kukiełki, pantomima; 

• kształtowanie nawyków właściwego zachowania się w teatrze; 
• rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji 

ruchowej; 
 

Zadanie 1 

Zabawa pantomimiczna rozwijająca wyobraźnię „Zagraj to” - dziecko losuje obrazek przedstawiający 

jakieś zwierzę i stara się w nie „zmienić”. Zadaniem rodzica jest rozpoznanie, w jakie zwierzę wcieliło 

się dziecko  (pies, kot, wąż, ptak, krowa, dinozaur) - dziecko naśladuje zwierzę przy pomocy gestów i 

głosu. 

 

Zadanie 2 

Wyjaśnienie pojęć: teatr, aktor, pacynka, kukiełka, teatr cieni, pantomima, maski, kurtyna, scena. 

Wyjaśnianie dzieciom niezrozumiałych słów. Nawiązanie do wspólnych wyjazdów do teatru, sposobu 

zachowania się w tym miejscu. Nawiązanie do doświadczeń dzieci oraz próba nazwania osób 

pracujących w teatrze. 

https://przedszkolankowo.pl/2018/01/17/teatr-plansze/ 

 

Wtorek 26.05.2020 

,,Mieszkańcy łąki” 

Cele : 

• orientowanie się w schemacie własnego ciała i w kierunkach przestrzennych, 

• ćwiczenie koncentracji uwagi. 

 

Zadanie 1 

Słuchanie wiersza I. Salach „Łąka”: 

 

Łąka tylu ma mieszkańców, 

https://przedszkolankowo.pl/2018/01/17/teatr-plansze/


zwierząt, roślin kolorowych. 

Tu motylek a tam pszczółka 

tutaj kwiatek  - O! Różowy! 

 

Z kopca wyszedł mały krecik, 

Obok niego idzie mrówka. 

Na rumianku w krasnej sukni 

przycupnęła boża krówka. 

 

Nad tą łąką kolorową 

bal wydały dziś motyle. 

Zapraszają wszystkie dzieci 

więc zatańczmy z nimi chwilę. 

 

Zadanie 2 

Układanie na dywaniku  kolejnych owadów,  gdy usłyszą ich  nazwę - od lewej strony do prawej 

(orientacja na kartce papieru - „dywaniku”). Umieszczanie ich ilustracji w odpowiednich miejscach na 

dywaniku wg instrukcji: 

  

Motyl siedzi pod kwiatkiem. 

Pszczoła siedzi na kwiatku. 

Kret  jest  z lewej strony  kwiatka . 

Mrówka jest  z prawej strony . 

Biedronka lata obok słońca . 

 

Środa 27.05.2020 

,,Kameleon” 

Cele : 

• rozwijanie koncentracji uwagi; 
• rozwijanie twórczego myślenia. 

 

Zadanie 1 

Zabawa ruchowa  „Rymowanka z pokazywaniem”: 

 



Wszyscy stoją już gotowi: 

głowa, ręce, brzuszek, nogi, 

głowa, ręce, brzuszek, nogi, 

głowa, ręce, brzuszek, nogi. 

 

I kręcimy się wokoło poruszając naszą głową 

rączki w górę wyciągamy i nóżkami też tuptamy 

potem rączki klaszczą i: raz, dwa, trzy, 

raz, dwa, trzy. 

  

Zadanie 2 

 Zabawa „Kameleon” - dzieci układają się na ścianie lub podłodze, ręce i nogi w pozycji, w której 

kameleon zastyga. Gdy rodzic się odwraca kameleon zmienia ułożenie ciała.  

 

Czwartek 28.05.2020 

,, Zabawy z wodą” 

Cele : 

• rozbudzanie ciekawości otaczającym światem; 
• zapoznanie z właściwościami fizycznymi wody; 
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego; 

 

Zadanie 1 

Woda wokół nas – rozwiązywanie zagadek, wprowadzenie do tematu zajęć. 

  

Służy do mycia, służy do picia. 

Bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda) 

  

Mieszkam wysoko na niebie, 

ale na Ziemi, tam w dole, 

gdy tylko mnie zobaczą chwytają za parasole. (chmura) 

 

Zimny, biały z nieba leci,  bardzo go lubicie dzieci. 

A gdy słońce mocniej grzeje,  to się woda z niego leje.  (śnieg) 

 

Cieszy się gleba, gdy on spada z nieba. (deszcz) 

 



Ma na dnie piasek albo kamienie. 

Do morza spieszy wciąż niestrudzenie. (rzeka) 

 

Wprawdzie woda – lecz nie woda. Przypnij łyżwy, rękę podaj! 

Po tej wodzie - lecz nie wodzie, będziemy się ślizgać co dzień. (lód) 

 

Rankiem srebrzy się na łące. Potem wysuszy ją słońce. (rosa) 

 

Zadanie 2 

,,Magiczne jajko” 

Przygotowujemy dwie miski – w jednej znajduje się woda słodka, w drugiej słona. Ostrożnie 

umieszczamy jajko w misce ze słodką wodą i obserwujemy, co się dzieje (jajko tonie), to samo 

powtarzamy z wodą słoną, w której jajko pływa. Sprawdzamy jeszcze, co stanie się po dolaniu do 

miski ze słoną wodą - słodkiej wody – jajko „pozostaje” na granicy wody słonej. Woda słodka nie 

miesza się ze słoną wodą, ale zatrzymuje się w momencie dotarcia do słonej części. 

  

Wyjaśnienie: Woda słona np. w morzu lub oceanie ma większy ciężar niż woda słodka np. w rzece lub 

jeziorze. W słonej wodzie wszystko pływa lepiej. 

Opracowała Magda Majzner  

 

 

Terapia pedagogiczna- KAJA 

prowadzący : Magda Majzner 

Wtorek 26.05.2020 

,,Owocowe zagadki” 

Cele : 

• usprawnianie koordynacji całego ciała i koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
• rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku i smaku 
• rozbudzanie wyobraźni. 

 

Zadanie 1 

Ćwiczenia ruchowe wg kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona „Spacer do sadu” 

Ćwiczenia energetyzujące –punkty na myślenie 

 Dzieci wybrały się do sadu, aby sprawdzić, czy owoce już dojrzały. Gdy dzieci znalazły się w sadzie, 

patrzyły dokładnie czy owoce już dojrzały: patrzyły w lewo, w górę, w prawo, niżej, pokazując sobie 

wyciągniętą raczka, aby nic nie przeoczyć (w trakcie tego ćwiczenia dzieci wykonują leniwe ósemki). 

Wysoko na drzewie zobaczyły piękne, dojrzałe jabłka. Zaczęły podskakiwać aby je zerwać (ruchy 

naprzemienne – ręka prawa w górę i lewe kolano  w górę, pajacyki). Nagle jabłko spadło z drzewa i 



kołysało się chwile na trawie (dzieci są jabłuszkami, które upadły, wykonują kołyskę). Dzieci podniosły 

jabłka, zjadły, a że bardzo im smakowały gładziły się po brzuszkach (punkty na myślenie). 

 

Zadanie 2  

 Zabawa dydaktyczna „Worek niespodzianek”: 

Dziecko siedzi na dywanie a worek leży na środku dywanu. Zadaniem dziecka jest wyjmowanie z 

zamkniętymi oczyma owoc i podać nazwę.  

 

Środa 27.05.2020 

,,Zgadnij co rysuję „ 

Cele : 

• rozwijanie koncentracji uwagi; 
• rozwijanie twórczego myślenia. 

 

Zadanie 1 

Zabawa „Kameleon” - dzieci układają się na ścianie lub podłodze, ręce i nogi w pozycji, w której 

kameleon zastyga. Gdy prowadzący się odwraca kameleon zmienia ułożenie ciała  

 

Zadanie 2 

 Zabawa relaksacyjna pobudzająca wyobraźnię „Zgadnij, co rysuję?” 

Na podstawie obrazków konturowych tworzenie rysunku na plecach kolegi/koleżanki, próba 

nazwania, co się pojawiła na tym obrazku - zamiana miejsc. 

 

Czwartek 28.05.2020 

,, Co pływa a co tonie?”  

Cele : 

• rozbudzanie ciekawości otaczającym światem; 
• zapoznanie z właściwościami fizycznymi wody; 
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego 

 

Zadanie 1 

Woda wokół nas – rozwiązywanie zagadek, wprowadzenie do tematu zajęć. 

  

Służy do mycia, służy do picia. 

Bez niej na ziemi nie byłoby życia. (woda) 



  

Mieszkam wysoko na niebie, 

ale na Ziemi, tam w dole, 

gdy tylko mnie zobaczą chwytają za parasole. (chmura) 

 

Zimny, biały z nieba leci,  bardzo go lubicie dzieci. 

A gdy słońce mocniej grzeje,  to się woda z niego leje.  (śnieg) 

 

Cieszy się gleba, gdy on spada z nieba. (deszcz) 

 

Ma na dnie piasek albo kamienie. 

Do morza spieszy wciąż niestrudzenie. (rzeka) 

 

Wprawdzie woda – lecz nie woda. Przypnij łyżwy, rękę podaj! 

Po tej wodzie - lecz nie wodzie, będziemy się ślizgać co dzień. (lód) 

 

Rankiem srebrzy się na łące. Potem wysuszy ją słońce. (rosa) 

 

Zadanie 2 

„Co pływa a co tonie?” 

Do miski z wodą wrzucamy różne przedmioty: ołówek, kamień, moneta, gwóźdź, piasek, spinacz 

biurowy, klucz, korek, magnes, plastikowy klocek. Obserwujemy i omawiamy, co dzieje się z tymi 

przedmiotami. Następnie dziecko wrzucają: skruszony styropian, piórko, piłeczkę pingpongową, 

kawałeczek drewna, papier i inne lekkie przedmioty – omawiają, co dzieje się z tymi przedmiotami i 

dlaczego tak się zachowują. 

  

Wyjaśnienie: Po wykonaniu doświadczenia, dzieci wymieniają przedmioty, które pływały po wodzie i 

które zatonęły. Zauważają, że ciężkie przedmioty toną, a lekkie unoszą się na powierzchni wody. 

Rodzic zwraca uwagę dzieci na fakt, że wielkość przedmiotu nie ma wpływu na to, czy on pływa, czy 

tonie - duży kawałek styropianu pływał, mała moneta utonęła. 

 

Piątek 29.05.2020 

,,Wiosenne kwiaty” 

Cele: 

• usprawnienie aparatu artykulacyjnego 

• kontrola siły wydechu 

• wydłużenie fazy wydechowej 

• usprawnienie aparatu fonacyjnego 

• ćwiczenia małej motoryki 

• rozwijanie umiejętności obserwacji i naśladowania 



Zadanie 1 

Zabawa oddechowa ,,Wiosenne kwiaty’’ 

Dzieci nabierają powietrze nosem, a następnie wypuszczają ustami mówiąc: aaaaaaach (zachwycają 

się urokiem wiosennego kwiatka). 

 

Zadanie 2 

Ćwiczenie warg i języka ,,Żaba łapie muchę’’ 

Dziecko naśladuje ciche bzyczenie muchy. Na umówiony gest rodzica dziecko wysuwa szeroko język 

jak najdalej do przodu robiąc ,,łyżeczkę’’ i chowając język. 

Opracowała : Magda Majzner  

 

 

 

 

 


